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اخبار

اخبار

تغییرات مدیریتی صدا و سیما چه آیندهای را برای این سازمان رقم میزند؟

مشکالت ادامه دارد

حراج آثار هنری در ساتبیز برای
کمک مالی به اوکراین

معمای مخاطب شناسی در صدا و سیما

گلدن گلوب فروخته میشود
گلدن گلوب اعالم کرد که قصد دارد این مجموعه
را به یک فرد بفروشد تا بتواند از این طریق
مشکالت مربوط به نبودن تنوع را کم کند.
به گزارش مهر به نقل از د رپ ،انجمن رسانههای
خارجی هالیوود ( )HFPAکه برگزارکننده مراسم
جوایز گلدن گلوب است ،جمعه اعالم کرد که دارد
یک قدم به کنار گذاشتن حالت غیرانتفاعی خود
نزدیکتر میشود.
این سازمان اعالم کرد در حال مذاکره برای فروش
گلدن گلوب به شرکت الدریج اینداستریز متعلق به
تاد بولی است .اگر این اتفاق بیفتد ،گلدن گلوب
ب و کاری میشود که بولی مسئولیت
تبدیل به کس 
هدایت آن را بر عهده خواهد داشت.
هنوز جزئیات پیشنهاد شرکت الدریج منتشر
نشده و انجمن گفته حداقل یک نهاد دیگر هم برای
خرید ابراز عالقه کرده است .این اشاره به شریل
بون آیزکس رئیس سابق آکادمی اسکار دارد که از
طریق شرکت پاسیفیک کوست انترتینمنت خود
پیشنهاد شراکت داده بود.
یکی از دالیلی که پیشنهاد بولر نگرانی ایجاد کرده
این است که او میتواند از طریق خرید گلدن گلوب
سودهای حتی بزرگتری از قرارداد  ۶۰میلیون
دالری ساالنه حق پخش مراسم از طریق شبکه
انبیسی کسب کند .پخش مراسم در سال گذشته
به خاطر انتقادهای شدید در مورد کمبود گوناگونی
و نحوه انتخاب اعضای انجمن کنسل شده بود .در
حال حاضر سودهای قرارداد حق پخش به طور
مساوی بین انجمن و شرکت تهیه امآرسی متعلق
به بولی توزیع میشود.
هلن هون رئیس انجمن رسانههای خارجی
هالیوود در بیانیهای گفت فروش احتمالی گلدن
گلوب در راستای اعمال تغییرات مثبت و رسیدگی
به مشکالت کمبود گوناگونی ،نحوه اداره انجمن و
رفتار آن است.
با این حال چند وکیل که در زمینه سازمانهای
غیرانتفاعی تخصص دارند ،میگویند اگر این قرارداد
عملی شود ،در حقیقت از میزان شفافیت انجمن
کاسته خواهد شد .به طور مثال ،این نهاد در حال
حاضر به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی مجبور
است صورتهای مالی ساالنه خود را که شامل
تمام سودها و پرداختها و همچنین فعالیتهای
خیریه میشود به صورت عمومی منتشر کند .در
صورتی که یک کسبوکار انتفاعی دیگر مقید به
این قوانین شفافیت نیست.
همچنین مسئله اخالقی چنین قراردادی مطرح
است چون یکی از عناصر اصلی پیشنهاد بولر این
است که تعدادی از رایدهندگان گلدن گلوب در
سود جوایز هم شریک باشند .از سوی دیگر او
میخواهد  ۲۰۰رایدهنده جدید استخدام کند که
عضو کامل نیستند و سودی دریافت نمیکنند.
این اتفاقها در حالی میافتد که هفته گذشته
یکی از اعضای انجمن از آن شکایت کرد .این عضو
که حسام آسی نام دارد یکی از گویندگان شبکه
عربی بیبیسی و عضو انجمن از سال  ۲۰۱۰است.
او در شکایت خود گفت مورد آزار جنسی قرار
گرفته و او را «تروریست» خواندهاند.

فرهنگوهنر

چند ماه پیش که پیمان جبلی به صدا و سیما آمد
امیدها برای تغییرات بنیادی در رسانه ملی افزایش پیدا
کرد .از همان روزهای ابتدایی هم تصمیمات جبلی بر
این امیدها افزود اما کنار گذاشته شدن چند نیروی
حرفهای از این سازمان کمی پرسش برانگیز شد،
اتفاقاتی مثل کنار گذاشته شدن سروش صحت از
برنامه کتاب باز .همچنین عدم تحقق وعدهها درباره
بازگشت سرمایههای انسانی ،مثل عادل فردوسیپور
دلسردیهایی به وجود آورد.
پس از گذشت حدود هفت ماه از انتصاب جبلی و
پنج ماه از انتصاب جلیلی ،در نهایت چهار روز پیش،
جبلی در حکمی محسن برمهانی را به عنوان معاون
سیما منصوب کرد.
پیش از برمهانی ،حمید شاهآبادی معاون سیما
بود .برمهانی پیش از معاونت سیما ،مدیرکل تأمین
برنامههای خارجی و رسانه بینالملل سیما بود .مدیر
جوانی که ظاهرش با دیگر معاونان سیما از جمله
شاهآبادی متفاوت است ،سنوسال کمتری دارد و به
نظر میرسد به واسطه جوان بودن و سابقه فعالیت در
صداو سیما ،رویکرد متفاوتی نسبت به دیگر مدیران
داشته باشد .این نکته را میتوان از انتخاب  ۶مدیر
جوان برای شبکههای مختلف تلویزیون متوجه شد.
برمهانی ،میثم مرادی بیناباج متولد  ۱۳۶۱را به عنوان
مدیر شبکه یک ،حامد بامروتنژاد متولد  ۱۳۶۵را به
عنوان مدیر شبکه دو ،حسین شاهمرادی متولد  ۱۳۶۷را
به عنوان مدیر شبکه چهار ،علی عبدالعالی متولد ۱۳۵۳
را به عنوان مدیر شبکه آموزش ،محمدحسین کشکولی
متولد  ۱۳۶۴را به عنوان مدیر شبکه قرآن و معارف سیما
و محمدصادق باطنی ،متولد  ۱۳۶۷را به عنوان مدیر
شبکه امید منصوب کرد.
هر شش مدیر جدید شبکهها ،از نظر مدیریتی در
جمهوری اسالمی ایران ،جوان محسوب میشوند.
در این میان بامروتنژاد ،شاهمرادی و عبدالعالی،
تحصیالت مرتبطی با حوزه تلویزیون و فرهنگ ندارند
و به ترتیب در حوزه مهندسی مکانیک ،فلسفه غرب و
مهندسی برق تحصیل کردهاند و باطنی تنها کسی است
ل کرده است.
که در دانشگاه صداوسیما تحصی 
از این  ۶مدیرِ تازه ،سه نفر از آنها ،پیش از این نیز
سابقه همکاری با وحید جلیلی را داشتهاند .مرادی که
مسئولیت شبکه یک سیما را بر عهده دارد ،پیش از این
قائممقام جلیلی در معاونت فرهنگی شهرداری مشهد
بود .بامروتنژاد که مسئولیت شبکه دو سیما و باطنی
که مسئولیت شبکه امید را بر عهده دارند ،پیش از این
در جشنواره عمار همکار جلیلی بودهاند.

مالک انتشارات نگاه:

گروه فرهنگ و هنر – حدودا یک هفته پیش موج تازهای از تغییرات مدیریتی در صدا و سیما آغاز شد .مدیران تازه نفس و جوان به رسانه ملی آمدند تا
شاهد دور دیگری از تغییرات باشیم .گرچه جوانگرایی معموال همراه است با نوآوری اما تجربه گذشته مدیر شبکه  3نشان داد همیشه هم این تغییرات به
سلیقه عموم نزدیک نیست .اما آیا این بار مدیران جدید میتوانند مخاطبان را به رسانه ملی بازگردانند؟

شهرهلرستانی:
این رسانه ناچار
است اجازه دهد
اندیشههای
دیگر و آدمهای
تازه وارد شوند.
نمیدانم با این
تغییراتظاهری
چهاتفاقاتی
میافتد؟

اما نظر کسانی که پیش از این با صدا و سیما همکاری
داشتهاند نسبت به این تغییرات چیست؟ شهره
لرستانی درباره انتصابها در سازمان صداوسیما معتقد
است که این رسانه ناچار است اجازه دهد اندیشههای
دیگر و آدمهای تازه وارد شوند و در عین حال میگوید:
نمیدانم با این تغییرات ظاهری چه اتفاقاتی میافتد؟
توگویی درباره انتصابهای جدید
این بازیگر در گف 
سازمان صداوسیما و جوانگرایی در این سازمان
رسانهای ،اظهار کرد :من با انتصابهای جدید و با رفت
و آمدهای آدمها کاری ندارم اما  ۹سال است که هر
طرحی به صداوسیما میدهم رد میشود .صداوسیما
ناچار است که اجازه دهد اندیشههای دیگر و آدمهای
تازه وارد شوند .او یادآور شد :من هر چه میخواهم
کارگردانی یا تهیهکنندگی کنم ،اجازه ندارم .برای من
فرقی نمیکند کسی که پشت میز نشسته جوان است
یا پیر .برای من مهم این است که باندبازی و پارتیبازی
نکند و متاسفانه در صداوسیما تاکنون شرایط اغلب
همین گونه بوده است.
این بازیگر با اشاره به انتصابات جدید ،دیدگاه و

پیشنهادش را اینگونه عنوان کرد :نمیدانم با این
تغییرات ظاهری چه اتفاقاتی میافتد ،نگاههای بنیادین
مدیران به رسانه ملی باید تغییر کند.
همچنین امیر پوررحمانی ،تهیهکننده تلویزیون که در
آثاری چون «آسمان همیشه ابری نیست» و «پرگار»
به ایفای نقش پرداخته است ،در خصوص حکم
پیمان جبلی و انتخاب قائم مقام صدا و سیما گفت:
پوستاندازی و جوانسازی صدا و سیما امری بسیار
حیاتی است و  90درصد کادر سازمانی باید تغییر کند.
من شناخت زیادی از محسن برهمانی ندارم ،اما همین
که رئیس سازمان صدا و سیما این تغییر را انجام داد
جای امیدواری است و من این تغییر را به خوبی میدانم.
او در پاسخ به این سوال که در سیما چه اولویتهایی
وجود دارد که باید به آن پرداخته شود ،گفت :در مقوله
نمایش عقب هستیم و در این مقوله ضعیف عمل
کردهایم و از سوی دیگر ورود ماهوارهها و شبکههای
خارجی ،شبکهها و شبکههای ایرانی را تخریب کردهاند
و باید بحث فیلمسازی و سریالسازی را در اولویت قرار
داد تا به هر نحوی اوقات فراغت مخاطبان غنی شود

چرا که امید مردم به رسانه ملی است.
امیر پوررحمانی در این زمینه که چقدر میتوان به
حل مشکل کم مخاطب امیدوار بود ،گفت :سازمان
صدا و سیما دچار روزمرگی شده و تاکنون اتفاق مثبتی
در این زمینه رخ نداده است .اما کار باید از جایی
شروع شود و حضور معاون جدید سیما میتواند کمک
زیادی کند اما اگر افراد باتجربه در کنارش باشند او را
به بلوغ میرسانند.محمدمهدی عسگرپور ،کارگردان
تلویزیونی نیز در این باره گفت :در این تغییر چند
نکته مثبت وجود دارد؛ اینکه برمهانی در برنامهسازی
دستی بر آتش دارد ،نیروی جوانی است و شاید روحیه
محافظهکار نداشته باشد که امیدوارم چنین باشد اما
نمیدانم در شکل ساختاری چطور عمل میکند چون
شناخت زیادی از او ندارم.
اینکه بفهمیم درنهایت چه در انتظار رسانه ملی
خواهد بود نیاز به گذشت زمان دارد اما برخی گمان
میکنند با توجه به آنچه پیشبینی میشود حداقل
احتمال بازگشت نیروهای کنار گذاشته شده ،چندان
باال نخواهد بود.

باید با چاپخانههای زیرزمینی برخورد کرد

یک فعال قدیمی حوزه کتاب میگوید :اگر روند گرانی اقالم چاپ
به همین وضعیت پیش رود قیمت کتاب در آیندهای نزدیک تا ۵
برابر گران تر خواهد شد.
علیرضا رییس دانا ،موسس و مالک انتشارات نگاه ،با بیان این
مطلب به ایرنا میافزاید :متاسفانه ملزومات کار کتاب دست عدهای
دالل افتاده است .بهای زینگ ،فیلم ،مقوا و چاپ؛  ۵تا  ۶برابر
گرانتر شده است .به زودی قیمت کتاب ،وحشتناک میشود و باید
دید آیا مردم دیگر قادر به خرید کتاب خواهند بود یا خیر؟
او با رد این گزاره که مردم ایران اهل مطالعه نیستند میگوید۵۹ :
سال است کارم در حوزه کتاب و  ۴۹سال است که انتشارات نگاه
را تاسیس کردهام .هر سال هم تعداد زیادی کتاب چاپ کردهایم
و حتی یک نسخهاش هم در انبار باقی نمانده است و همهاش
را خریدهاند .حتی در این وضعیت گرانیهای چند روز اخیر ،شما
میبینید همه وقتی از نمایشگاه خارج میشوند یک پاکت کتاب
دستشان است .همین االن هم روزی نیست که ما  ۲تا  ۳کتاب را

تجدید چاپ نکنیم.
رییس دانا ادامه میدهد :درست است که گرانی باعث شده است
سرانه مطالعه و میزان خرید کتاب توسط مردم پایین بیاید اما مردم
همچنان کتاب میخرند.
او استقبال امسال مردم از نمایشگاه کتاب را مناسب میداند
و میافزاید :بعد از وقفهای دوساله که به خاطر کرونا پیش آمد
شاهدیم که استقبال مردم از نمایشگاه و همین طور غرفه ما بسیار
خوب است .ما انتظار نداشتیم با توجه به اوضاع نامناسب مردم
اقتصادی جامعه ،مردم کتاب بخرند اما شاهدیم که مردم در این
وضعیت هم کتاب میخرند.
رییس دانا یکی از راههای افزایش مطالعه توسط جامعه را کاهش
ممیزی میداند و میگوید :در ضمن ممیزی نباید سلیقهای باشد.
ی گوییم فرهنگ اولویت ما است باید ملزومات آن را هم
وقتی م 
فراهم کنیم .افزایش سرانه مطالعه یعنی کاهش جمعیت زندانیان
کشور .دولت باید به ناشرین کاغذ بدهد و از آنها حمایت مادی

کند.
او می افزاید :یکی از مشکالت ناشرین ،وجود دستفروشانی است
که نسخههای تقلبی و غیرمجاز کتابها را در خیابانهایی مثل
انقالب میفروشند .خود من جزو صیانت اتحادیه ناشران هستم.
ما مرتب انبار این کتابها را کشف و به مقامات ذیربط گزارش
دادهایم .ولی متاسفانه ارادهای برای جمع کردن این کتابها نیست.
رییس دانا اضافه میکند :در میان کتب دستفروشها ،کتابهایی
یافت میشود که من اصال میترسم آنها را در دست بگیرم .یکی از
این کتابها را نزد قاضی که فردی روحانی بود بردم و ایشان هم
از محتوای آن تعجب کرده بود .به ایشان گفتم ما اینها را از انبار
قاچاقچیها کشف کرده ایم .شما باید برخورد کنید .ما که قدرت
اجرایی نداریم.
او به چاپ نسخههای دیجیتال کتاب نیز اشاره کرده است و
میگوید :چاپ کتاب دیجیتال تا پانصد نسخه به صرفه است و
بیشتر از آن نمیصرفد و گران تمام میشود.

ساتبیز میزبان حراجی آثار هنری است که برای
جمعآوری کمک مالی به اوکراین به مزایده گذاشته
میشوند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نشنال ،مسووالن
حراجی ساتبیز اعالم کردند با به فروش رساندن
آثار  ۱۵هنرمند معاصر اوکراینی و  ۱۳هنرمند
بینالمللی ،کمکهای مالی را برای «کمیته
بینالمللی نجات»( )IRCدر اوکراین جمعآوری
خواهد کرد.
این آثار در جریان مزاید ه آنالینی از  ۱۳تا  ۱۹می
به فروش میرسند و در گالریهای ساتبیز در لندن
نیز به نمایش گذاشته خواهند شد.
تمامی  ۱۳هنرمند بینالمللی مستقیما آثارشان را
برای فروش اهدا کردهاند .از جمله این هنرمندان
به «ریچارد دیکن» با اثری به ارزش  ۲۵الی ۳۵
هزار پوند« ،ریچل نیبون» با اثری بین  ۱۲الی ۱۵
هزار پوند میتوان اشاره کرد .در این بین دو هنرمند
اوکراینی نیز آثارشان را اهدا کردند.
ساتبیز صد درصد حق فروشی که به این خانه
حراجی تعلق دارد را به هنرمندان اوکراینی که
آثارشان را اهدا کردهاند بازخواهد گرداند.
بسیاری از آثاری که در این حراجی ارائه
میشوند به طور مستقیم از اوکراین نجات داده
شدهاند.
«اوکسانا ماس» و «نظر بیلیک» نیز از جمله
هنرمندان اوکراینی هستند که آثارشان را برای
فروش به این مزایده اهدا کردهاند .در این بین
«جیمز باترویک» فروشنده تخصصی آثار هنری
که در زمنیه آثار هنری روسی و هنر شرق اروپا
تخصص دارد یکی از آثار مجموعهاش را اهدا
کرد.

بازیگر «فرار از آلکاتراز» درگذشت

فرد وارد ،بازیگر کهنه کار سینما و تلویزیون
که بیشتر به خاطر ایفای نقش های خشن در
فیلمهایی چون «لرزش» و «فرار از آلکاتراز» شهرت
داشت ،در  ۷۹سالگی درگذشت.
به گزارش ایسنا« ،فرد وارد» پس از سه سال
خدمت در نیروی هوایی آمریکا در دهه  ۱۹۶۰و
سپس کار به عنوان چوب بر در آالسکا ،بوکسوری
که بینیاش سه بار شکسته شد و یک آشپز ،وارد
حرفه بازیگری شد.
فعالیت حرفه ای او بیش از چهار دهه راَ شامل
میشد که با حضور در فیلم های خارجی در اوایل
دهه  ۱۹۷۰شروع شد و تا سال  ۲۰۱۵با آخرین
نقش او در مجموعه تلویزیونی «کاراگاه حقیقی»
ادامه یافت .اولین حضور «فرد وارد» در یک فیلم
آمریکایی با بازی در نقش یک گاوچران در فیلم
«قلب غرب» در سال  ۱۹۷۵رقم خورد اما نقش
موفقیت آمیز او زمانی رخ داد که در سال  ۱۹۷۹در
فیلم «فرار از آلکاتراز» در مقابل «کلینت ایستوود»
بازی کرد.
او در طول فعالیت حرفهای خود در نقشهای
متنوعی از یک فضانورد ،یک گاوچران ،یک سرباز
جنگ ویتنام ،یک کارآگاه پلیس که به قاتل تبدیل
شده تا قهرمانی که با کرمهای غول پیکر مبارزه
میکند ،بازی کرده است.
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